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ásodik

szembehelyezkedő rrt.aga.·
IcÖ,rtltmeinv a

CI haróságokl<:C!I
továbbá az a

példctfa
fi:f1de!ke:-:ések

i'5 a törvénytiszl'elefTe és él

beltartá5;ára. azonban ennek az
eHeh~kezője rörtént A képvise!óie{ölr tO hogya
szabályszerű fdebbezési forumhoz, mint
hatósághoz, az alispánhoz fordult volna

- .
i.?dZán nem nagy közvetlem1[i, a h,."li1'~,

" """ ,""-"-
terhez pa!lasszal c! amikor a naF05,ijg

gyülésíartásáflélk 11ehetőségétóL lia nem
errŐl li van szó, mint az esetben j\S, hiszen éi

lölt sok esetben kapor't engedélyt gyűlés tarh:isára,
SŐt tarton ~ngedé]y gyűléseket is, li hatÓSági
fe!szöHnásflak engeddmeskedés n'em tehetó
göv!á aHól, telefonon a

eBől (IZ

és nyilait··
lezártnak.

Az áld !egmi!yebb részvét
nUI IlUg, ·;js a bsi hatóságck ahátfi:Hnara.

csöJádtago!{ megá az e ri
részvéren felül is igyekeznek őket mogatásban ré-
szesiteni. '

SGJf!lú!!a,tos szerencsétle'nséget, IQ felölt az
megállapitás szerin} a parancs:no;~ csendJr iVi.UH!iI.t~
naggyal szemben, a a leguavariasJbban HH(3Zi2rl'

zá tzben felszóalEást; IekicsinuII,nr;o",
és (J csendőrség séftö <;:w;~".'"

sí éi nem e~eget

A viz5gáhu' te:rmész~!e3en

impre~,sziómlól,

megtőrtént szomorú eseménynek, a 7 tdp
I{övetelt, remélhetőleg az lesz az ered-

ménye, hogy pártagitációs célokra. használják fel,
nem ellenkezőleg az, hogy felelősségük tudatára
t-edr,lek a képvJseI6id al-dk a ren
hafó3á ! szembehdyez~,edés3ei

népsz,zfüséget szerezni.

A belügy niszt'zr ezután Fáy fóispánnai
együtt az áidllatok eSCJ dtagj~inak iá!scir,D:

",Én él csendőrség' és a közigCl.zgatási "-"-I ire \'-''''10·

vizsgá fázisábéii bele nem avad

~datom, azért jöttem le, mert magam akarfam intéz
kedni, hogy él kgrigorozusabb vizsgá !efolytallas
sék s errő! magam akarAam személvesGm
zódni.

,L\z elhaltak családwgiair feikerestem, a megyei
közigazgatás közölte, temetésükről 6 gondo'3-
nu·u"". A könnyebben felkereshetőcs·:']!ádoknak 100

gőt adtam és a többieknek is fogok ól

főjegyző utján.
Kasnya jelölt ur beszélni velem, én

ugyanélz!' mondottam, min a az uraknak, h
téve, hogy l:i ivebb megél!!apitás szerint
szerencsétlenség elindHásátEiz okozta, hogy
lelölt nem engede!meskedelt cl hatósági közegeknek. Ezí
hivatali minőségemben áHapiíoUam s ezérj rÓl

legmesszebbmenő felelöss!igeí és miu!tín
Kasnya jelölt olyan modorbEHl velem beszél
melyet be!űgyminiszteri minőségembennem W$?:QCWi:I-

tok el, nem rendeH\Íez~$gre.- '"

vágni,
mond·-

egy hadbixóal~

cl, KUenc órakor meg

l.5zsd fÓszo!;;tabirók.

főiegyző.
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öz ne a véle-

ügyészség, a
íóságok ré~

,is mégis lj

természí?'~esen

a jelentések

egy cse

eten

ia osz
c re!osz!i:lItáSfa. utasHást

a végre..
"'[í''''k -C'Ti,f~r50',-5".n "",,-,n.,""

'i"'" ",> ••".,' :t$..:k'bL4 ~!~~;ld ;)~.~~~ !{0 ',""'HU'",",

ÖS Ugyrniniszrer 2 és 6rén ke-
és személyesen

Egynegyed 3 órakor.-,
kiséretében eltávozott, a
kező nyilalkoza~ot adta:

hogy magam vizsgáljam
atöságok f,zia és a sajnáila-

1!crlr!!I.'II1agosan, CI el6írá-
vizsgáHák.

feltételezhetö, hogy
fel az ilyen szomorú

tartottam (:}

or!!I.f/Cn1.,-,!!r meg viiéz fáy ~siván főispán és vi·

fé!íizenkét

be! miniszteri iil!nácsos HIn

akkorra rnc>ac"i'co'7oH dr. Tompa i.lQlyészségi d·

islván kir. vi:·".c,ni{·,rr,11-n, kéi boncoió orvossal.
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Magyar tüzet hamtit

bogy ne esilg::l;ed,~etdI,

l!lla!feíiu~ WU.i'é~

és
bek hegekkel
kel cl vérviharos
ezen sebeket orvosolta, az

gyógyHoHa azokat, munkássága,
közbenjárásai és fáradozásai ,.,h"h"..,

gHő kezét rell2:nK
sebeinkre,

Ezt mondották erzéseüől

megcsukló hangon, él meghatódoHság 'í.--:)KMI'J:r.;u

könnyeivel szemeikben. É,s mi
fejetlehajtva

dobog. Azoknak is vEjinmd<;
vérző sebeik, melyek gyógyítására
vosra van szükségünk, dr,

az ezen sebeket Ő gYÓQ:Wílá1S:5tiL

majd
gaszkodó
annyian

gyeimébe
hoz hasonló
magasabb polit~kai

elszakHotta..
akik elzar~indokl)ltélk

emberi méhóságul<hoz
nagy veszteség

kereszHilvHelén
él programbeszéd

választási
sziról vi.llasztóiva.! szemben, j""'".-,nfO""".""" neUlg.

től~s!zembeni megism.zris
programbeszéd

vátasztóközönség egy felemelő '2rzésse! ga!z(!a.~;o~joí

hálaérzé3 nemes érzetévei,
iobban és ékesszólóbban

mogatás és egyben
istván irányában, volt

választási
Elhangzott fl

nem szükseges,
Egységes

minisztere!nöknek

is már

be<ljal1lhui!k és il1~

vollál Te: a !in i kerUleHlnk-

fr'lI1'h'uC1!en i\"ti'11;;\!.tUI';/l!IW· err1~

nlU~

rátom!

k'LP2:sefre!c tarlmmak még
~erWe!et hogy a

1J.:,!íU.I'L!U és Bé
azonnal

amint alt az eiei!delckel

rn'~g van,...e rrnár és
rnert ér [nosri nean isrnerenl a

nek.



,7Tseg

hL! a c"ábHásijak és balehaf2jp~U az
2 hog? ez (lZ alma", ra:vMzság, l1azugs~g,kép.

mn~alás es {Jm:Ő t::gyéní érdeK mérgévell vIAn átitatva, egy pálr Vfi-
<i, szövedíeleí.ei: ért sér~lemmel ked'iieske~eíta képvis\'Sjő ur

aki ;3ieíc;at az 21lkalma.t felhatsználni s a kápvisi@!öhbban aZ:iQln~

wd jijTfe~e!mel5 reklám €z a kubEkl)sok ~rle-

méb,en.
A me:gim.W<:iJH lil'iil1iH mG;;! már illem je~eteUfeHartó~la.tni. fA

képviselő ur ínterpei!ációja, a feliz:gatacU nUlIü:ásei.:: Wrelmetlens:ége..
az C~. E:. f-!. ... v,:.;;~ J}jn: a '..r i.j1k::;zeh.e} kenyért);ésf,e vitte
il do1güt és leheíel:·enné ~elf.e 5. '3'EÖvetkelel és ar. H. h~

vábbi kjzbis és e;·edmélJyes mL:"káJáL

Ar. e!íentéiek valóságos orkáni erővel törtek ki az évi
fi:h:uárí , ain; ,l V,;~[~ökigfeHl:ga!oH munkástömeg

Hc\",;:;l.:;éll=:CL'c:\, megsem hallgatta a !<ölpont Id
küldötteit. Az indulatok afja áHörte 3\ gátakat s il mlHl.kciso>k a k()\",
ponHól való elszakadás! követelték. A kijzpol1t tett né~ál1Y kísérle
tet il békés viszony helyreállítéh,ára, del mikor látja. hogJ írisárg
letei eredmérmyel már nem járhatnak, a Kir. Törvérnyszéld6i l.

szövetkezet felszámolását kéreime!te. A felszámolás ma már kir.
itélőléblai határozattatl '1égér.rényesen és megfellebbezhlh~)t1ennlki
rrwtatoH. A szegény munkások, kik éveken át Ol'ömmel dolgo!htk
cl és szölfetkezeH.ík érdekében, egy komolytalan éi lelkig
ismerelien ember áldozatai leHek.

Voltalc' akik belátva 8l helyzet áldatlan k~\!etkelményeit,fel.

keresték Kasnyát és kérték, hogy ne bántsa él s!lövetkezetet, mert
nagy van, a működése megakadt sí tagjai jóvá nem tehető kárt
szenvednek. Azt is megmondták nyiltan a lizemébe, hog)' mindea,
bajnak il Képviselő urbeavatlw:liisa ai!: oka. AT. érvek hatbaalatt
egys'!er egy négyiagbó! álló választópolgár előtt III _ Képvise!ő ur
hecsülelszavára kijelel1tette, hogy 211 központot ezután nem fogj!!
támadni.

E!ismerte, hogy a munkásol< csak ugy élhetnek, ha dolgor.
na\c A szövetkezet 6ll()nÍJim már ugy fel volt bolygat",!, hogy m~·

ködf1Ji nem tudott

K'iS!lya képviselő ur ad~lt bl:csti.letSllivát nem t&rtl)ítill mef,
a kÖl'.pontot tovább táms.dta s igya tagi)k 1932 év mumkl ~
kenyér nélkül maradtak. Pedig a köz[()ont reluí6s k~l'ijJméIl1Y~{ kll.
zött Gondoskodol! munkával.

",

Nem i.üd ju1( érel-~ a Képviselő u.r lelkifurdalás! a slegé~y éi
általa dörüöH 300 s?ö',etkezeti tag &tOffiQm ílioriílt felelt?
én tilot his;i,em nem.

A bomlasztás munkáját a mentejrni jog védelme alatt kitti.-
nöen e!v6gezit al képviselő ur. .

A szövetkezet tönkre vagyona iefGglaHatoU ~ feiuá-
mo!ás alatt a munkák meg$zuntek, a mun.k:ás kezek. téthmtl
jJlihenl1ek eJégedetlenűl. Még mindég vannak, akik nem !átlják be
tévedésüket A Ezi:J;vetkelet ötven tagja ktt!Onböző perekke! támadtat
meg a fl perek lavináj!. indult meg, egyelőre nesn
ludni, bo! áH meg, de amely pereket emberi számitís szerint az
ötven !wbikos, nem nyerhet Ellenben ugyvéi.i
elvesl!ik kis 11i.h;aikat.

Arra vagyunk khl'án~siak, meddig engedik még ill lfilmk!sok
ál férfiszépségtöl magukat orrukniii fogva vezetni II Miko; ébrednek
már fef JkábuHsilgukból si mikor adnak neki egy jÓl irányzott bil=
ienést, amint tették ezt ama -diese!en m:mzetgyiilési iZiuepléíilll
a feii1abomdoU képviselöle

sorát bontsa ~:neg" Agitá,doval gikerűH hi
már eröSle!!1 ml::,g,IJOTIlíoU-é~

Béla szembe Po-
Aual az akinek l1ervad-

:i szöYetkezetfelvirágúztatása körül. lA
dr. Pogány Frigyesnek érdekükben

ömeHel1 1elkes,edéssel álltak
ami H:ir~kedeH

El nagy keH fos:ttlJllUUik

'Fett ~üiíldökW mert WrheteUen,

érdlekbői és választói tudatlanságára alapüva
közerkölcs és megtá-

11 háttérben titkOS

ciTI berek kenyeré! és megél
él tőn!ae le!! szegény embe-

maga!laK olcsó politikai tőkél

ez a viccelődő politikai nagyság.
El kell monda

vele mindenki - azok is
közel állanak hozzá és hisz

,'ikik eHen a legtöbbel
kf'N1Vf'rei megé:linelésiCi teHe lönkre.

váHaHwzó szövetkezete 1922
kezdödőell egészen 1931.eig minden

i::ndben ment a szövetkezet mega!apitója és kifej
és Csulai Lajos Ügyve,

kör[Wekiméssel és szorgalommal igye
előbbre vinni. fl szövetkezet szorgai-

derék munkás be~

1931 év végén
ti legerősebb szövetkezet

külön00z) műl:::öd6 szövetkezeíek kö....
\IáLaszt~s azu:lán megakasz,to1t minden

mindent
" MagY:Hország legel3ö és legjobh

kö:![]yeE2 hivő ember '(!H12ltaa!11sagaI

:?~ ~,~c:r:.1n~·~2sü:;C Szövetkezetén lrereszttU polilikai
dL Sceuer bosszut álljon. A

ke:]yért1e
k,~1"esö mfnd~·

L..e

tábor volt II községben.

ai. oU történt eseményekről majd
cil,;külllkben számolunk be, Itt csak amit min-

!dméleUen izgatásnak következOlényekép Kas·
I-eU, Béla nem az él diílztelen
ha azi a melyet (, Fálas:et!sok aLjin

•.•••. , fi. d-t" nl,osl(' 1.111."''- hata!iH71Unala mllTlr;aS:3ag }:O:O'l-i ~TIegft.ez, C .. [I:,. ~ 0Ji0J.

-:c,IJá.bb nem vo~n.a.

_.--------------_.._-------_.---
Huagária könyvnyomd!lV8Jlal$lt, Glf@.~

I'fII.6illMrnvlílll-tí6: Teket $án~@r.

Sz~k%sdés,~rt 0Ei kí"úásért telek'):> :
\f,lt>/Ci,NER ''"'l''"'''' UI"

A. mindszen!i kubiko50k és kordésok
víUll.llwz6 szövetkezetének igazgatósági tagjII.

2l maga

s édesgetni. FüllsJ
is 3"'dozatu] esett ennek a cseiszö-

táborába csaiCigatm
Az általa n3igvl~éf-iüe:n

.sZ'én'l: kub1k·~~s.

::." vt~,:',.SZ:i:á30k iüáh
de'(eH munkás eHerifeieinek

ség!




